Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar

DOWN ALAPÍTVÁNY
A Down Alapítvány 2015. augusztus 8. és szeptember 5. között indítja:
ALTERNATÍV LAKHATÁS, TÁMOGATOTT LAKHATÁS, SZOLGÁLTATÓ
CENTRUMOK IRÁNYÍTÁSA KÉPZÉSÉT.
Az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek támogatott, önálló életének részeként felmerülő lakhatási formák
rendszerbe foglalt ismertetése, jellemzése, feltételei és menedzsmentje kapcsolódóan az önálló élet tárgyi, személyi, gazdasági
és etikai feltételeihez.
A képzés tartalmi követelményei:
•A képzésben résztvevő, amúgy már gyakorlott vezető, váljon képessé egy lakhatást is magába foglaló szolgáltatás-rendszer
létrehozására és működtetésére.
•Vezetési tapasztalattal nem rendelkező szakember ismerje meg a szociális szolgáltatások irányításának teljes vertikumát: a jogi
háttértől a szociális menedzsment módszereken keresztül a helyes attitűd, a kívánatos etika és az ügyfelek elvárásainak
megismeréséig.
•Szociális szolgáltatásokban jártas szakember ismerje meg az értelmi fogyatékosság specifikumait
•Hagyományos intézeti ellátásban tapasztalatot szerzett vezetőben és/vagy középvezetőben váljanak tudatossá a közösségi
szolgáltatások főbb jellegzetességei és eltérései az általa gyakorolt megoldásokhoz képest.
•Nagymértékben növekedjen a szakember tudatossága a munkája során.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
•A képzésben résztvevő gyakorlott vezetőt alkalmassá teszi egy lakhatást is magába foglaló szolgáltatás-rendszer létrehozására
és működtetésére.
•Vezetési tapasztalattal nem rendelkező szakembert megismerteti a szociális szolgáltatások irányításának teljes vertikumával: a
jogi háttértől a szociális menedzsmentmódszereken keresztül a helyes attitűd, a kívánatos etika és az ügyfelek elvárásainak
megismeréséig.
•Szociális szolgáltatásokban jártas szakember megismeri az értelmi fogyatékosság specifikumait.
•Hagyományos intézeti ellátásban tapasztalatot szerzett vezetőben és/vagy középvezetőben tudatosítja a közösségi
szolgáltatások főbb jellegzetességeit és eltéréseit az általa gyakorolt megoldásokhoz képest.
•Nagymértékben növekszik a szakember tudatossága a munkája során.
A programba való bekapcsolódás feltételei:
•Iskolai végzettség: Érettségi bizonyítvány és/vagy szociális, egészségügyi és pedagógus szakirányú képzettség
•Szakmai gyakorlat: Legalább 1 év
•Előzetesen elvárt ismeretek: Szociális munkával kapcsolatos és/vagy vezetői ismeretek.
•Egyéb feltételek: Vezető, középvezetői vagy csoportvezetői beosztás, vagy potenciális beosztás. Elsősorban szociális területen
dolgozó és civil szervezeti munkatársak számára.
Tervezett képzési idő:
•Összes óraszám: 34 óra
•Elméleti órák száma: 14 óra
•Gyakorlati órák száma: 20 óra
Képzés helyszíne: Budapest, Down Alapítvány

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő
A képzést az NCSSZI akkreditálta, a képzés elvégzéséért adható pontszám: 30 pont
Jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/1jOvQHQDytmBY-p6xoztDZvOIyMPY_dupQmqGQwRN3hc/viewform
További információk az Alapítvány honlapján:
http://downalapitvany.hu/node/776
Kapcsolatfelvétel:
Jelentkezés: a down@downalapitvany.hu, ÉS a feher.zsanett@downalapitvany.hu e-mail címen.
Részletes információhoz a 06 20 373 8059-es telefonszámon 17 óra után és a fent említett e-mail címeken juthatnak.

